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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek dari penelitian ini adalah Toko Plastik Dua Putra yang beralamat 

di Jl. S. Parman No.1, Ungaran. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena lingkungan kerja yang 

berantakan dan budaya kerja yang tidak teratur membuat pekerjaan menjadi 

kurang optimal. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Peneliti ini menggunakan data primer. Data primer yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Data barang persediaan. 

2. Data barang diluar persediaan. 

3. Data peralatan dan frekuensi pemakaian. 

4. Data kategori barang. 

5. Data kondisi gudang dan tempat penjualan. 

6. Data limbah yang dihasilkan. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu: 
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3.1.3. Data Primer 

a) Wawancara 

Dalam teknik wawancara ini, peneliti melakukan tanya jawab 

kepada pemilik perusahaan secara tatap muka. Melalui wawancara 

ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas proses 

kerja Toko Plastik Dua Putra. Data yang diperoleh adalah: data 

barang persediaan, data barang diluar persediaan, data peralatan dan 

frekuensi pemakaian, data kategori barang. 

b) Observasi 

Dalam melakukan observasi, peneliti akan terlibat kegiatan sehari-

hari dan mengamati proses kerja  Data yang diperoleh  adalah: data 

peralatan dan frekuensi pemakaian, data kondisi gudang dan tempat 

penjualan, data limbah yang dihasilkan. 

 

3.4 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah 

metode 5S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke). Dimana peneliti akan 

merancang 5S pada Toko Plastik Dua Putra. 

Langkah-langkah dari penelitian sebagai berikut: 

1. Seiri (Pemilahan) 

Dalam proses pemilahan dibagi menjadi tiga macam, yaitu: Barang 

Persediaan, Barang Diluar Persediaan (Sisa kemasan barang 
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persediaan, Sampah) dan Peralatan Perlengkapan Toko Plastik Dua 

Putra. 

Cara: 

a) Mengamati lingkungan kerja Toko Plastik Dua Putra. 

b) Mendata barang persediaan, barang diluar persediaan, dan 

peralatan perlengkapan toko. 

c) Menentukan kategori barang persediaan. 

d) Menentukan kategori barang diluar persediaan. 

e) Menentukan kategori peralatan perlengkapan toko. 

f) Menghitung frekuensi penjualan barang dan frekuensi pemakaian 

peralatan perlengkapan toko. 

g) Membuat rancangan untuk dilakukan pembenahan. 
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Tabel 3.1 Azas Pemilahan Barang Persediaan Toko Plastik Dua Putra 

 Derajat Kebutuhan 

 ( Frekuensi Penjualan) 

Metode Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah 1. Barang yang tidak laku 

dalam 1 tahun terakhir 

tetapi masih bisa dijual. 

2. Barang yang tidak dapat 

dijual atau rusak. 

1. Simpan di gudang 

bagian belakang. 

2. Buang atau retur. 

Rata-rata 1. Barang yang laku lebih dari 

satu kali dalam sebulan. 

2. Barang yang hanya laku 

dalam waktu 2-6 bulan 

terakhir. 

1. Simpan di rak bagian 

paling atas. 

2. Simpan di bagian 

gudang tengah. 

Tinggi 1. Barang yang laku setiap 

hari. 

2. Barang yang laku lebih dari 

satu kali dalam seminggu. 

1. Simpan di area rak 

yang mudah terlihat 

atau daerah yang 

mudah dijangkau. 

2. Simpan di area rak 

yang mudah terlihat 

atau mudah dijangkau. 

Sumber: Data Primer (2019) 

 

Tabel 3.2 Barang Diluar Persediaan Toko Plastik Dua Putra 

Kategori Barang Pengambilan Keputusan 

1. Masih bisa digunakan 1. Digunakan kembali untuk 

pengemasan atau disimpan 

kemudian dijual. 

1. Tidak bisa digunakan 1. Dibuang. 

Sumber: Data Primer (2019) 
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Tabel 3.3 Frekuensi Pemakaian Peralatan Perlengkapan Toko Plastik 

Dua Putra 

 Jenis Barang 

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah 1. Kurang dari 5 kali dalam 

sehari. 

1. Simpan di rak bagian 

paling bawah yang 

berada diatas meja kerja. 

Rata-rata 1. Kurang lebih 6-10 kali 

dalam sehari. 

1. Simpan di rak bagian 

tengah yang berada 

diatas meja kerja. 

Tinggi 1. Lebih dari 10 kali dalam 

sehari 

1. Simpan di rak bagian 

paling atas yang berada 

diatas meja kerja. 

2. Digantung di dekat rak 

barang persediaan. 

Sumber: Data Primer (2019) 

Kriteria : 

a) Frekuensi penjualan (tinggi, rata-rata, rendah). 

b) Masih bisa digunakan atau tidak bisa digunakan (dibuang atau 

disimpan kemudian dijual). 

c) Frekuensi penggunaan peralatan perlengkapan toko. 

2. Seiton (Penataan) 

Cara : 

a) Mengamati lingkungan kerja Toko Plastik Dua Putra. 

b) Mendata barang persediaan, barang diluar persediaan, dan 

perelatan perlengkapan toko. 

c) Menentukan kategori barang persediaan. 

d) Menentukan kategori barang diluar persediaan. 

e) Menentukan kategori peralatan perlengkapan toko. 
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f) Menentukan tempat lokasi barang sesuai kategori. 

g) Membuat rancangan untuk dilakukan pembenahan. 

Kriteria : 

a) Kategori barang dan peralatan perlengkapan toko. 

 

3. Seiso (Pembersihan) 

Cara : 

a) Mengamati lingkungan kerja toko Plastik Dua Putra. 

b) Mendata limbah-limbah yang dihasilkan. 

c) Memberikan usulan wadah limbah. 

d) Membuat rancangan untuk dilakukan pembenahan. 

Kriteria : 

a) Jenis limbah (kering). 

 

4. Seiketsu (Pemantapan) 

Cara : 

a) Mengamati lingkungan kerja Toko Plastik Dua Putra. 

b) Mendata beberapa alat dan metode kontrol visual yang dapat 

digunakan. 

c) Menganalisis keadaan lokasi kerja. 

d) Membuat rancangan untuk dilakukan pembenahan. 

Kriteria : 
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a) Setiap area dan tempat dari lokasi kerja harus memiliki alat kontrol 

visual. 

b) Alat kontrol visual harus sangat mudah dilihat oleh mata. 

5. Shitsuke (Pembiasaan) 

Cara : 

a) Mengamati lingkungan kerja Toko Plastik Dua Putra. 

b) Melakukan perancangan perbaikan. 

c) Mencoba menerapkan rancangan. 

Kriteria : 

a) Konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) harus dipahami 

oleh seluruh karyawan. 

b) Penerapan disiplin kerja. 

c) Mulai membiasakan perancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 

dan Shitsuke) dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


